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Parafia Rzymskokatolicka  p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego 

w Krakowie – Kurdwanowie 
 

Nr 52/174/2022 * Uroczystość Narodzenia Pańskiego * 25 grudnia 2022 

DZIECIĘ NAM SIĘ NARODZIŁO I SYN ZOSTAŁ NAM DANY;  

NA JEGO RAMIONACH SPOCZĘŁA WŁADZA,  

I NAZWANO GO ZWIASTUNEM BOŻYCH ZAMIARÓW. 

LITURGIA I SŁOWO BOŻE NA NIEDZIELĘ 

1. czytanie ((Iz 52, 7-10) 

Czytanie z Księgi proroka Izajasza 

O jak są pełne wdzięku na górach 

nogi zwiastuna radosnej nowiny, 

który ogłasza pokój, zwiastuje 

szczęście, który obwieszcza 

zbawienie, który mówi do Syjonu: 

«Twój Bóg zaczął królować». 

Głos! Twoi strażnicy podnoszą głos, 

razem wznoszą okrzyki radosne, 

bo oglądają na własne oczy 

powrót Pana na Syjon. 

Zabrzmijcie radosnym śpiewaniem, 

wszystkie ruiny Jeruzalem! 

Bo Pan pocieszył swój lud, 

odkupił Jeruzalem. Pan obnażył już 

swe ramię święte na oczach 

wszystkich narodów; i wszystkie 

krańce ziemi zobaczą zbawienie 

naszego Boga. 
 
Psalm (Ps 98, 1. 2-3ab. 3cd-d. 5-6)  

Ziemia ujrzała swego Zbawiciela 

Śpiewajcie Panu pieśń nową,  

albowiem uczynił cuda. 

Zwycięstwo Mu zgotowała Jego 

prawica  

i święte ramię Jego. 

Ziemia ujrzała swego Zbawiciela 

Pan okazał swoje zbawienie,  

na oczach pogan objawił swoją 

sprawiedliwość. 

Wspomniał na dobroć i wierność swoją  

dla domu Izraela. 

Ziemia ujrzała swego Zbawiciela 

Ujrzały wszystkie krańce ziemi  

zbawienie Boga naszego. 

Wołaj z radości na cześć Pana, cała 

ziemio,  

cieszcie się, weselcie, i grajcie. 

Ziemia ujrzała swego Zbawiciela 

Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry,  

przy wtórze cytry i przy dźwięku 

harfy. 

Przy trąbach i przy dźwięku rogu,  

na oczach Pana i Króla się radujcie. 

Ziemia ujrzała swego Zbawiciela 

 



2. czytanie (Hbr 1, 1-6) 

Czytanie z Listu świętego Pawła 

Apostoła do Hebrajczyków 

Wielokrotnie i na różne sposoby 

przemawiał niegdyś Bóg do ojców 

przez proroków, a w tych 

ostatecznych dniach przemówił do 

nas przez Syna. Jego to ustanowił 

dziedzicem wszystkich rzeczy, przez 

Niego też stworzył wszechświat. 

Ten Syn, który jest odblaskiem Jego 

chwały i odbiciem Jego istoty, 

podtrzymuje wszystko słowem swej 

potęgi, a dokonawszy oczyszczenia z 

grzechów, zasiadł po prawicy 

Majestatu na wysokościach. On o tyle 

stał się wyższym od aniołów, o ile 

odziedziczył wyższe od nich imię. 

Do którego bowiem z aniołów 

powiedział kiedykolwiek: «Ty jesteś 

moim Synem, Jam Cię dziś zrodził?» 

 I znowu: «Ja będę Mu Ojcem, 

a On będzie mi synem». Skoro zaś 

znowu wprowadzi Pierworodnego na 

świat, powie: «Niech Mu oddają 

pokłon wszyscy aniołowie Boży». 

Alleluja, alleluja, alleluja 

Zajaśniał nam dzień święty,  

pójdźcie narody, oddajcie pokłon  

Panu, 

bo wielka światłość zstąpiła 

dzisiaj na ziemię. 

Alleluja, alleluja, alleluja 

 

 

Ewangelia (J 1, 1-14) 

Słowa Ewangelii według Świętego 

Jana 

Na początku było Słowo, 

a Słowo było u Boga, 

i Bogiem było Słowo. 

Ono było na początku u Boga. 

Wszystko przez Nie się stało, 

a bez Niego nic się nie stało, 

co się stało. 

W Nim było życie, 

a życie było światłością ludzi, 

a światłość w ciemności świeci 

i ciemność jej nie ogarnęła. 

Była Światłość prawdziwa, 

która oświeca każdego człowieka, 

gdy na świat przychodzi. 

Na świecie było Słowo, 

a świat stał się przez Nie, 

lecz świat Go nie poznał. 

Przyszło do swojej własności, 

a swoi Go nie przyjęli. 

Wszystkim tym jednak, którzy Je 

przyjęli, 

dało moc, aby się stali dziećmi 

Bożymi, 

tym, którzy wierzą w imię Jego, 

którzy ani z krwi, 

ani z żądzy ciała, 

ani z woli męża, 

ale z Boga się narodzili. 

Słowo stało się ciałem 

i zamieszkało między nami. 

I oglądaliśmy Jego chwałę, 

chwałę, jaką Jednorodzony 

otrzymuje od Ojca, 

pełen łaski i prawdy. 

 

  



HOMILIA ŚW. JANA PAWŁA II 
 

«Ziemia ujrzała swego Zbawiciela». Dzisiaj, w święto Bożego Narodzenia 

przeżywamy głęboką prawdę tych słów: Ziemia ujrzała swego Zbawiciela. Ujrzeli Go 

najpierw pasterze betlejemscy, którzy idąc za zwiastowaniem aniołów i za światłem 

wiary, pospieszyli do ubogiej stajenki. Była noc, noc brzemienna tajemnicą. Co 

ukazało się ich oczom? Dziecię położone w żłobie, otoczone troskliwą opieką Maryi 

i Józefa. Ujrzeli dziecię, ale oświeceni wiarą rozpoznali w tej kruchej istocie 

Wcielonego Boga i złożyli Mu swoje skromne dary. W ten sposób dali początek, choć 

nieświadomie, uwielbieniu Emmanuela — Boga z nami, które trwa przez pokolenia. 

Ten radosny hymn jest udziałem wszystkich, którzy w duchu przybywają dziś do 

Betlejem, aby obchodzić Boże Narodzenie, i chwalą Boga za wielkie dzieła, jakich 

dokonał.  

Do wszystkich więc skierowane jest orędzie dzisiejszego święta. Wszyscy są wezwani 

do uczestnictwa w radości Bożego Narodzenia. «Radośnie wykrzykuj na cześć Pana, 

cała ziemio, cieszcie się i weselcie, i grajcie!». Boże Narodzenie jest dniem 

szczególnej radości. Ta radość przeniknęła serca ludzkie i na wieloraki sposób 

wyraziła się w historii i kulturze narodów chrześcijańskich: w pieśni liturgicznej i 

ludowej, w malarstwie, literaturze i we wszystkich dziedzinach sztuki. Wielkie 

znaczenie mają obyczaje i kolędy, jasełka, a zwłaszcza tradycja świątecznej szopki 

dla ukształtowania duchowości chrześcijańskiej całych pokoleń. To, co chóry 

anielskie wyśpiewały w Betlejem, znalazło szeroki i wielokształtny odzew w 

obyczaju, w sposobie myślenia, w kulturze wszystkich epok. Odbiło się echem w 

sercu każdego człowieka wierzącego. 

Dzisiaj, w tym dniu radości całego stworzenia, gdy wszystko zdaje się wzywać do 

pokoju i braterstwa, głośniej i wyraźniej słychać krzyk i błaganie narodów nękanych 

przez konflikty etniczne i polityczne, a spragnionych wolności i zgody. Donośniej 

rozbrzmiewa dziś głos tych, którzy nie szczędzą sił, aby obalić mury strachu i 

wrogości. Dzisiaj jeszcze dotkliwsze wydają się nam cierpienia tych, którzy uchodzą 

ze swojej ziemi w góry albo szukają miejsca na wybrzeżach obcych krajów, wiedzeni 

wątłą choćby nadzieją, że będą tam mogli żyć spokojniej i bezpieczniej. 

Bardziej bolesne i pełne napięcia jest dzisiaj milczenie rosnącej wciąż rzeszy nowych 

ubogich: pozbawionych pracy i domu, dzieci poniżanych i bezczeszczonych, młodych 

zmuszanych do udziału w wojnach dorosłych, zniszczonych przez narkotyki albo 

zwiedzionych przez oszukańcze mity. 

Dzisiaj jest Boże Narodzenie! Zbłąkana ludzkość, zmierzająca ku trzeciemu 

tysiącleciu, oczekuje Ciebie, betlejemskie Dziecię, które przychodzisz, aby objawić 

miłość Ojca. Ty, Królu Pokoju, każesz nam dzisiaj wyzbyć się lęku i otwierasz nasze 

serca na perspektywy nadziei. Dlatego «śpiewajmy Panu pieśń nową, albowiem cuda 

uczynił». 



Oto największy cud, jakiego Bóg dokonał: On sam stał się człowiekiem, narodził się 

w noc betlejemską, ofiarował za nas swe życie na krzyżu, zmartwychwstał trzeciego 

dnia zgodnie z Pismem i poprzez Eucharystię pozostaje z nami aż do skończenia 

świata. Zaprawdę «Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas». 

Światło wiary pozwala nam rozpoznać w nowo narodzonym Dziecięciu Boga 

wiecznego i nieśmiertelnego. Stajemy się świadkami Jego chwały. Ten który był 

wszechmogący, odział się w skrajne ubóstwo. Taka jest nasza wiara, wiara Kościoła, 

która pozwala nam wyznawać chwałę jednorodzonego Syna Bożego, choć nasze oczy 

oglądają tylko człowieka, Dziecię narodzone w betlejemskiej stajni. Wcielony Bóg 

leży dzisiaj w żłobie, a cały świat kontempluje Go w milczeniu. Oby ludzkość 

dostrzegła w Nim swojego Zbawiciela! 
 

Błogosławieństwo i orędzie "Urbi et orbi" 25.12.1997 
 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. Kalendarz liturgiczny: 

Poniedziałek – Święto św. Szczepana, pierwszego męczennika; 

Wtorek – Święto Św. Jana, apostoła i ewangelisty; 

Środa – Święto Świętych Młodzianków, męczenników; 

Piątek – Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa. 

W przyszłą niedzielę Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. 

2. We wtorek katecheza przed chrztem dla rodziców i chrzestnych o godz. 19:00.  

3. We czwartek po wieczornej Mszy św. nabożeństwo do św. Charbela. Intencje  do 

Świętego można składać przed Mszą św. do skrzynki intencji. 

4. W piątek, z racji Święta Świętej Rodziny jest udzielona dyspensa 

od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. 

5. W sobotę o godz. 18:00 Msza św. na zakończenie roku kalendarzowego i adoracja 

Najświętszego Sakramentu. 

6. Ogłaszamy poszukiwania do posługi organisty w naszym kościele. Posługa ta 

obejmuje prowadzenie śpiewu oraz granie na organach w zgromadzeniu liturgicznym. 

Początek posługi w naszym kościele: kwiecień 2023 r. Zgłoszenia przyjmujemy do 31 

stycznia 2023 r.  

Życzenia: Boskie Dzieciątko przychodzi na świat, aby z nami być. Przychodzi, by 

dzielić nasz ludzki los. Doświadcza wszystkiego co ludzkie z wyjątkiem grzechu. 

Życzymy Wam, Waszym rodzinom i wszystkim ludziom, którzy umiłowali pojawienie 

się Jego, abyście spotkali Go, jak pasterze, Mędrcy ze Wschodu i wszyscy wierzący 

w Niego na przestrzeni wieków. Niech Matka Boża błogosławi Wam na Święta Bożego 

Narodzenia i w każdym dniu Nowego Roku. 

adres: ul. W. Witosa 9, 30-612 Kraków; tel. 12 6544569; 797624306  

www.parafiakurdwanow.pl;       Email: kontakt@parafiakurdwanow.pl 

http://www.parafiakurdwanow.pl/

